TÁJÉKOZTATÓ A FÖLDGÁZ ÁRÁBÓL NYÚJTOTT
NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRŐL
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-jétől bevezették a
nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezményt. A nagycsaládosokat
megillető földgáz árkedvezményről a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 290/2022.
(VIII. 5.) Korm rendelet rendelkezik.
A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján minden lakossági fogyasztó évenként (2022.
augusztus 1. és 2023. július 31. között) és felhasználási helyenként a földgázpiaci
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és
alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti kedvezményes díjszabás keretében
63 645 MJ, azaz legalább 1729 m3 földgázmennyiséget vételezhet.
A nagycsaládos kedvezmény a 63 645 MJ, azaz legalább 1729 m3 mennyiségen felül,
további – a jogszabályban meghatározott mértékig jogosít ezen a kedvezményes áron
a földgáz vételezésére. (Gázmérő nélküli – átalánydíjas – ügyfelek részére, tekintettel a
gázfogyasztás mértékére, a jogszabály nem biztosít nagycsaládos kedvezményt.)
Jogosultság
Nagycsaládos kedvezményre jogosult az olyan egyetemes szolgáltatási szerződéssel
rendelkező lakossági fogyasztó, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül
családi pótlékban, vagy az e szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy
háztartásban él.
A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói
közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos
kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító
személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal
egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem
jogosult.
Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a nagycsaládos
kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra. A nagycsaládosoknak járó
kedvezményes mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti
kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.
A kedvezmény kérelmezése
A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a
naptári év folyamán bármikor benyújtható.
A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi/ megyei kormányhivatalhoz kell
benyújtani az erre a célra rendszeresített igénylőlapon. A kérelem a kormányhivatalok
családtámogatási ügyfélszolgálatán, valamint az ország több mint
300 kormányablakában is benyújtható. Az igényt csak annak kell benyújtani,
aki jelenleg nem részesül a támogatásban.
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Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár, illetve a kormányhivatalok honlapjáról lehet
letölteni. A kedvezményre való jogosultságot a hivatal egyszerűsített határozattal állapítja
meg.
A kedvezmény mértéke
- az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által kedvezményes díjszabása
szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel
naptári évenként egyetlen felhasználási helyen 85 731 MJ (63 645 MJ + 22 086 MJ),
azaz legalább 2329 m3, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként
további 11 043 MJ, azaz további legalább 300 m3 (a szolgáltató által alkalmazott
kedvezményes árszabás szerinti díj attól függ, hogy az adott területen melyik
földgázelosztó társaság működik),
- a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a jogosultat az önálló
felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott kedvezmény
illeti meg.
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A kedvezmény — a kérelem naptári év közben történő benyújtása esetén — a kérelem
benyújtásának évében a naptári évből hátralévő időtartam fogyasztási jelleggörbe szerinti
fogyasztással arányos mértékben jár.
A kedvezmény érvényesítése
Az egyetemes szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a hivatal által kiadott határozatnak
megfelelően a kiállított számlában (elszámoló vagy részszámla) érvényesíti.
A fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a fogyasztói közösség
képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett
kedvezményt érvényesíti.
Változás a jogosult adataiban
A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok
megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a
kedvezményt megállapító hivatalnak.
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Amennyiben a jogosult felhasználási helyet változtat (költözik), azt be kell jelentenie a
hivatalnak. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény
az újfelhasználási helyen is igénybe vehető.
A jogosultság ellenőrzése
A hivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést folytathat. A
kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő felhasználó a kedvezményt a jogszabályban
meghatározott mértékben köteles visszafizetni a kedvezményt biztosító egyetemes
szolgáltató részére.
Jogosultság igénylésével kapcsolatos további információk a Magyar Államkincstár, illetve a
kormányhivatalok honlapján találhatók.
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